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Taal- en leesbevordering

Lezen - Bibliotheek op school

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl.
Deze website bevat alle informatie en handreikingen die in het kader van School aan Zet worden ontwikkeld om het onderwijs (in de basisvaardigheden)
te verbeteren.

Inleiding - Lezen
Bibliotheek op school
Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een
belangrijk thema bij het versterken van taal/leesonderwijs. In de brochure Meer lezen, beter in taal van Kees Broekhof wordt de rol beschreven die de bibliotheek
kan spelen bij het bestrijden van taalachterstanden. Een passende, actuele collectie op school, deskundige begeleiding en vrij lezen zijn ingrediënten die ervoor
zorgen dat kinderen meer en dus beter gaan lezen.
De plaatselijke bibliotheek kan de leerkrachten met advies, materiaal en praktische ondersteuning helpen om boeken in de klas te brengen. Het aanbod van
kinderboeken en andere materialen is enorm. De expertise van de bibliotheek op het gebied van boekencollecties en leesbevordering helpt de school bij het maken
van een keuze op maat en een verantwoorde boekencollectie in de schoolbibliotheek. Daarnaast kan de bibliotheek de school helpen bij het vormgeven en
uitvoeren van een hoogwaardige en structurele doorgaande leeslijn. Voorbeelden van deze samenwerking zijn te vinden in de overige brochures die zijn uitgegeven
door Kunst van Lezen.
Een structurele en duurzame relatie tussen bibliotheek en school vormt het kader waarbinnen de leesbevorderingsactiviteiten plaatsvinden. Er zijn landelijke,
provinciale en plaatselijke leesbevorderingsactiviteiten. Niet iedere bibliotheek biedt hetzelfde pakket aan en niet alle programma’s passen bij iedere school.
Leerkrachten maken in overleg met de jeugdbibliothecaris of educatief specialist van de bibliotheek in de buurt een keuze uit de mogelijkheden.
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Landelijke Landelijke
programma’s waarbij
de plaatselijke bibliotheek
rol kan
spelen:
programma’s
waarbijeende
plaatselijke

Groep 1 en 2
Activiteit/Materiaal

De Nationale Voorleesdagen,
Voorleesontbijt

Boekenpret

Vanaf Groep 3
Activiteit/Materiaal

De Nederlandse Kinderjury

Vanaf Groep 5
Activiteit/Materiaal

bibliotheek een rol kan spelen:

Beschrijving
De Nationale Voorleesdagen zijn bestemd
voor kinderen die nog niet zelf lezen. Ze
worden jaarlijks rond 1 februari
georganiseerd en beginnen met het
Voorleesontbijt.
Jonge kinderen en hun ouders ontdekken
het plezier van voorlezen. De bedoeling is
om de taalontwikkeling te stimuleren.
Boekenpretproducten worden ook
aangeboden aan voorschoolse instellingen.

Meer informatie
www.denationalevoorleesdagen.nl
www.cpnb.nl

Beschrijving

Meer informatie

Tussen begin februari en half mei
stemmen kinderen van 6 tot en met 12
jaar op hun favoriete boeken,
uitgegeven in het voorgaande jaar.

www.kinderjury.nl

www.boekenpret.nl

Beschrijving

Meer informatie

Canon

Met de brochure Geschiedenis in een
boekenkast worden 350 jeugdboeken
gekoppeld aan de 50 vensters van de
cultuurhistorische canon. De bibliotheek
ondersteunt het geschiedenisonderwijs met
tips, lesbrieven en collecties. Voor
leerkrachten organiseert Stichting Entoen.nu
in het najaar van 2011 een nascholingsdag
rond de canon, de Canonkaravaan.
Voor studenten van een selectie van pabo’s
is er de landelijke voorleeswedstrijd.
Studenten lezen in een schoolronde en
tijdens de landelijke finale voor uit
cultuurhistorische kinder- en jeugdboeken.
Project in het kader van Kunst van Lezen.

www.entoen.nu
www.leesplein.nl

Makkelijk Lezen Plein

Een Makkelijk Lezen Plein (MLP) biedt
kinderen met leesmoeilijkheden toegang tot
informatie. Ze kunnen zelfstandig een keus
maken uit de materialen voor hun werkstuk
of spreekbeurt. Daarnaast biedt het MLP
aantrekkelijk leesmateriaal. De bibliotheek
kan helpen om bij de inrichting van een
schoolbibliotheek het MLP-concept toe te
passen.
Op schoolbieb.nl vinden kinderen informatie
zoals leuke leestips, materiaal voor een
presentatie en handleidingen om te leren
zoeken op Internet. Daarnaast ook
lesmateriaal en ondersteuning voor
leerkrachten.

www.makkelijklezenplein.nl

Schoolbieb.nl
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Activiteit/Materiaal

De Nationale
Voorleeswedstrijd
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Vanaf Groep 7/8
Activiteit/Materiaal

De Nationale
Voorleeswedstrijd
Schoolbreed
Activiteit/Materiaal

Leesprogramma

Beschrijving
Jaarlijks landelijk voorleesproject waarbij
leerlingen voorlezen uit favoriete boeken. Na
de wedstrijden in de school strijden de
winnaars lokaal, regionaal en ten slotte
Beschrijving
landelijk tegen elkaar.
Jaarlijks landelijk voorleesproject waarbij
leerlingen voorlezen uit favoriete boeken. Na
de wedstrijden in de school strijden de
winnaars
lokaal, regionaal en ten slotte
Beschrijving
landelijk
tegen
elkaar.
Het jaarlijks
terugkerende
Leesprogramma

Meer informatie
KW
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
kaart

Meer informatie
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

Meer informatie
www.leesplein.nl

stimuleert het lezen van kinderen door hen
een kleine beloning te geven voor het lezen
Schoolbreed
(en verwerken) van een aantal boeken. De
Activiteit/Materiaal
Beschrijving
Meer informatie
bibliotheek
voert dit programma uit in een
www.leesplein.nl
Leesprogramma
Het te
jaarlijks
terugkerende
vrij
bepalen
periode. Leesprogramma
stimuleert
het lezen vanwordt
kinderen
doorinhen
Kinderboekenweek
De
Kinderboekenweek
elk jaar
www.kinderboekenweek.nl
een kleine
beloning Tijdens
te geven
voor
lezen
oktober
gehouden.
het
tienhet
dagen
(en
verwerken)
van een
boeken.
De
durende
evenement
zijn aantal
er in het
hele land
bibliotheek
voert
dit
programma
uit
in
een
allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op
vrij te bepalenstaat
periode.
basisscholen
de Kinderboekenweek
www.kinderboekenweek.nl
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek
wordt elkVraag
jaar inna bij
vast
op de activiteitenkalender.
oktober
gehouden.
Tijdens
het
tien
dagen
uw plaatselijke bibliotheek wat zij voor uw
durende
evenement
zijn er in het hele land
school
kan
betekenen.
allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op
basisscholen staat de Kinderboekenweek
vast op de activiteitenkalender. Vraag na bij
uw plaatselijke bibliotheek wat zij voor uw
school kan betekenen.
SAMENWERKING
- tussen school en bibliotheek

Samenwerking - tussen school en bibliotheek

Naast landelijke acties en programma’s kunnen bibliotheken en scholen in overleg leesbevorderende

SAMENWERKING - tussen school en bibliotheek

Naast landelijke
acties enontwikkelen.
programma’s kunnen bibliotheken en scholen in overleg leesbevorderende activiteiten ontwikkelen.
activiteiten

Programma’s
Activiteiten
Bibliotheekbezoek
Een bezoek aan de bibliotheek opent een nieuwe wereld voor veel kinderen.
Naast landelijke acties en programma’s
kunnen
bibliotheken
en scholen
in overleg
leesbevorderende
Kinderen
van groep
3 maken kennis
met eerste
leesboekjes,
groep 5 met
activiteiten ontwikkelen.
informatieve boeken om te gebruiken bij mondelinge en schriftelijke presentaties
Programma’s
Bibliotheekbezoek

Les- en themakisten
Wisselcollecties

Les- en themakisten

en kinderen van groep 6 leren werken met de catalogus. Bij veel bibliotheken

Activiteiten

kunnen boeken klassikaal worden geruild of kan een voorleesprogramma worden
Een bezoek aan de bibliotheek opent een nieuwe wereld voor veel kinderen.
uitgevoerd.
Kinderen van groep 3 maken kennis met eerste leesboekjes, groep 5 met
Bij de groepsbezoeken wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor (landelijk)
informatieve boeken om te gebruiken bij mondelinge en schriftelijke presentaties
ontwikkelde programma’s, die ook in de klas kunnen worden ingezet.
en kinderen van groep 6 leren werken met de catalogus. Bij veel bibliotheken
Bibliotheken leveren themakisten bij uiteenlopende onderwerpen en voor
kunnen boeken klassikaal worden geruild of kan een voorleesprogramma worden
verschillende leeftijdscategorieën om in te zetten in het onderwijs.
uitgevoerd.
Heeft de school geen eigen collectie, dan is een wisselcollectie een mogelijkheid.
Bij de groepsbezoeken wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor (landelijk)
Daarbij beschikt de school twee of drie keer per jaar over een geheel nieuwe
ontwikkelde programma’s, die ook in de klas kunnen worden ingezet.
collectie.
Bibliotheken leveren themakisten bij uiteenlopende onderwerpen en voor
verschillende leeftijdscategorieën om in te zetten in het onderwijs.

Wisselcollecties

Heeft de school geen eigen collectie, dan is een wisselcollectie een mogelijkheid.
Daarbij beschikt de school twee of drie keer per jaar over een geheel nieuwe
collectie.
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Programma’s
Programma’s voor
Leesbevordering

Activiteiten
Veel bibliotheken bieden programma’s voor leesbevordering aan die speciaal voor
het onderwijs zijn ontwikkeld. Materialen en leskisten voorzien van duidelijke
handleidingen en lesbrieven maken onderdeel uit van dit aanbod. Een belangrijk
doel is het stimuleren van het plezier in lezen. Deze producten kunnen een vast
onderdeel zijn van het leesbevorderingprogramma van de school, en daarmee
zorgen voor een structurele en doorgaande aanpak.

50+ leest voor

Voorlezen door ouderen. Dit programma wordt op veel locaties in het land
georganiseerd en begeleid door de bibliotheek.

Ondersteuning en advies
www.Leesplan.nl

Deze website biedt een handvat om binnen de school een structurele aanpak
voor leesbevordering op te zetten. De website omvat onder meer een
uitgebreide projectenbank en een leesplanformat. Leesplan.nl is een vervolg op
de doorgaande leeslijn.

Ondersteuning bij collectiebeleid

Het aanbod van boeken en andere materialen is overweldigend. De bibliotheek
heeft grote ervaring in het samenstellen van collecties. Ook het saneren van
verouderde collecties kan door de bibliotheek worden verzorgd.

Bibliotheekmedewerker in de
school

De inzet van een deskundige bibliotheekmedewerker in de school kan een
enorme stimulans betekenen om kinderen aan het lezen te krijgen. Neem
contact op met uw plaatselijke bibliotheek om de mogelijkheden te bespreken.

Cursus Open Boek,
leescoördinator

Steeds meer scholen stellen een leescoördinator aan, die binnen de school
verantwoordelijk is voor de doorgaande lijn van leesbevordering. De
leescoördinator is ook de contactpersoon voor de bibliotheek. De cursus Open
Boek voor Leescoördinatoren wordt regionaal of lokaal door bibliotheekorganisaties aangeboden. Zie ook: www.leescoordinator.nl

Monitor schoolbibliotheek

Om de effecten van de samenwerking te volgen wordt er gewerkt aan een
monitor waarin de leesattitude van leerlingen en de status van leesbevordering
op school in kaart worden gebracht. Samen met uitleencijfers kunnen deze
resultaten worden vergeleken met CITO-scores. De monitor zal met ingang van
2012 beschikbaar zijn voor bibliotheken en basisscholen.
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Slot - Kunst van Lezen
Lezen en literatuur geven zin en glans aan het leven. Uit dat oogpunt is het van belang dat ieder kind kennismaakt met de waarde en het plezier van lezen, thuis en
op school. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen voldoende in aanraking komt met de wereld van het boek, heeft het ministerie van OCW het programma
Kunst van Lezen geïnitieerd. Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Stichting Lezen coördineren het programma.
Kunst van Lezen kent vier programmalijnen:
•
Een structureel en duurzaam dienstenpakket voor basisscholen
•
Boekstart, een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-4 jaar (zie www.boekstart.nl)
•
Kennismaking cultuurhistorische canon
•
Landelijk dekkende voorziening van netwerken.

Leesbevordering is het meest effectief bij een doorlopend aanbod van ondersteunende en bij het taalonderwijs aansluitende activiteiten. Het leesbevorderingsbeleid
krijgt het beste vorm in structurele en inhoudelijke samenwerking tussen bibliotheken, scholen, overheden, vakinstellingen en consultatiebureaus. Het plezier in lezen
is daarbij een belangrijk vertrekpunt.
Meer informatie
Kees Broekhof (2011). Meer lezen, beter in taal. Den Haag: Kunst van Lezen.
Wilma van der Pennen (samenstelling en redactie). (2010). Geschiedenis in een boekenkast. Den Haag: Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.
www.siob.nl
www.kunstvanlezen.nl
http://entoen.nu
http://www.cursusopenboek.nl/ob
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De Kwaliteitskaart Bibliotheek op school (juli 2011) is samengesteld door Lea Kessels, coördinator Bibliotheek op de basisschool, Kunst van Lezen en is een
uitgave van PO-Raad/School aan Zet. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten Taalpilots kunt u contact opnemen met Gea Spaans,
secretariaat@schoolaanzet.nl.
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